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 ค�าประกาศเกียรติคุณ

นางสุวรรณ โชคชัย 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี - นาฏกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

  นางสวุรรณ โชคชยั หรือทีรู้่จักในวงการหมอล�ากลอนว่า หมอล�าสวุรรณ บวันาค เกดิเม่ือ

วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ ที่ต�าบลคลองเมือง อ�าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจบุนัอาย ุ๖๑ ปี เป็นบตุรของนายค�าสงิห์ และนางบาง บวันาค ส�าเร็จการศึกษาระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนายหลี โชคชัย มีบุตรด้วยกันจ�านวน ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองปันน�้า 

หมู่ที่ ๘ ต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 นางสุวรรณ โชคชัย เกิดในครอบครัวชาวนาที่มีความเป็นอยู่ ตามอย่างวิถีชาวชนบทใน

ภาคอสีานโดยทัว่ไป สวุรรณ โชคชยั จึงเริม่ต้นชวีติด้วยการเป็นเดก็เลีย้งววัตามท้องทุง่นา จนกระทัง่

เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี จึงต้องหาวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต และด้วยใจรักในศิลปะการร้องล�า 

ตามแบบฉบับพื้นบ้านอีสาน เป็นทุนเดิม สุวรรณ โชคชัย จึงได้ตัดสินใจหันชีวิต เริ่มต้นเรียนเป็น

หมอล�ากลอน และด้วยอาศัย ปฏิภาณไหวพริบ ทั้งรูปร่างหน้าตา ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ

ในการฝึกซ้อม จึงท�าให้ สุวรรณ โชคชัย กลายเป็นหมอล�ากลอน ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถขึ้นเวทีแสดงครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๘ ปี จนเป็นที่

กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนทั่วภาคอีสานในขณะนั้น หมอล�าสุวรรณ 

โชคชัย เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ท�านองล�าแบบพุทไธสง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ มีชั้น

เชิงที่จัดจ้านในการโต้คารมอยู่ในระดับบรมครูคนหนึ่งของวงการหมอล�ากลอน ทั้งยังมีจังหวะ 

ท่วงท�านอง รูปแบบและลีลาการล�า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก จึงได้

รับการว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่างๆทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังมีความ

สามารถ ในการประพันธ์กลอนล�า ตามรูปแบบและฉันทลักษณ์กลอนล�าอีสาน ทั้งแบบดั้งเดิม และ

สามารถประยกุต์ให้เข้ากบัความนยิมตามยุคสมัยได้ จึงท�าให้มีหมอล�ากลอนในรุน่หลงัมาสมคัรเป็น

ลูกศิษย์เพื่อรับการถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก 

  ในด้านส่วนตัว หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังเป็นผู้ด�ารงตนด้วยความสมถะ เสียสละและ 

อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้วยการ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ

ด้วยดีตลอดมา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม สามารถ 

เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน ตลอดจน อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
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 ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการ

สร้างสรรค์ความเพียรพยายามในการเผยแพร่ผลงาน และการอุทิศตนในการช่วยเหลือ สร้างสรรค์

สังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

 นางสวุรรณ โชคชยั จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินพืน้บ้านอสีานสาขา

ดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นางสุวรรณ โชคชัย

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล  นางสุวรรณ โชคชัย 

 วัน เดือน ปี เกิด ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 อายุปัจจุบัน ๖๑ ปี

  บิดาชื่อ  นายค�าสิงห์ บัวนาค

 มารดาชื่อ นางบาง บัวนาค

  ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

  สถานภาพ  สมรสกับ นายหลี โชคชัย มีบุตรด้วยกันจ�านวน ๒ คน  

 ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านหนองบันน�้า หมู่ที่ ๘ ต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย

   จังหวัดนครราชสีมา

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ – ๓๒๔๗๑๓๓ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๔๔ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นางสุวรรณ โชคชัย ได้เริ่มต้นเรียนเป็นหมอล�ากลอน เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี ด้วยอาศัย  

ความมนี�า้เสยีงทีด่ ีปฏภิาณไหวพรบิ ทัง้ความวริิยะอตุสาหะ ในการฝึกซ้อม จงึท�าให้ สวุรรณ โชคชยั 

กลายเป็นหมอล�ากลอน ในรปูแบบท�านองล�าพุทไธสง ทีมี่ชือ่เสียงและได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก

ในเวลาอันรวดเร็วมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยขึ้นเวทีแสดงครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๘ ปี หมอล�าสุวรรณ 

โชคชัย เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ มีชั้นเชิงในการด้นกลอนสด 

มคีวามสามารถในการโต้ตอบ ในบทเจรจา ทัง้ยงัมคีารมท่ีจัดจ้านในระดบับรมครูคนหนึง่ของวงการ

หมอล�ากลอน จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่างๆ 

ทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังมีความสามารถ ในการประพันธ์กลอนล�า 

ตามรูปแบบและฉันทลักษณ์กลอนล�าอีสาน จึงท�าให้มีหมอล�าในรุ่นหลังมาสมัครเป็นลูกศิษย์ 

เป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน
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ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน

 การแสดงบนเวที ที่ปรากฏต่อหน้าสาธารณะชน โดยมีผู้ศรัทธาว่าจ้าง เพื่อไปร่วมฉลอง 

ในฐานะมหรสพสมโภชน์เนื่องในงานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดระยะเวลาจากอดีตจวบจนกระทั่ง

ปัจจบุนั นบัเป็นผลงานทีภ่าคภูมิใจตลอดมา ในฐานะเป็นผู้อนรุกัษ์ และสืบสานมรดกทางวฒันธรรม

อันทรงคุณค่า อย่างสูงยิ่ง ของชาวอีสาน รวมถึงการท�าหน้าที่ เป็นครูภูมิปัญญา เป็นวิทยากร 

ในการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านศลิปะการแสดงหมอล�ากลอนสู่เดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชน

ผู้สนใจ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑.หมอล�าศิลปินแต่งกลอนร้องส่งเสริมประเพณี จากหลวงปู่สุวรรณ ประสานกูล 

 ๒.ได้สนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรมให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างการจัด

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 ๓.สนบัสนนุการแสดง มหกรรมหมอล�ากลอน ฟ้อนอีสาน หลานย่าโม จงัหวดันครราชสีมา 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๔.เป็นศลิปินหมอล�าผู้ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในงานมหกรรมสบืสาน

ฮีตฮอยหมอล�า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

 ๕.ศิลปินหมอล�าดีเด่นด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ของชมรมประชานุกูลเชิดชูศิลปินพื้น

บ้านอีสาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๖.เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

อีสาน (หมอล�า) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมหมอล�าอีสาน 

๖.รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.ผู้ชนะรางวัลที่ ๓ หญิงในการประกวดหมอล�ากลอนเพื่อเผยแพร่ธรรมมะ ที่วัดบ้าน

เปลือยนอก อ. เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ๒.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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